Zondag 19-06-2022
1e zondag na Trinitatis

Weekbrief
Ochtenddienst 09.30 uur
Dhr. H. Pollema
“Komen mijn verlangens overeen met mijn daden?”
Avonddienst 18.30 uur
Br. E. Voogd
“De hoofdrolspeler in Ruth”

Alle diensten worden uitgezonden via SLOGO
(RTV SLOGO – 105.6 FM / Kabel 105.9 FM)
of kunnen online gevolgd worden via ons YouTube kanaal.
klik hier om live mee te kijken

Doopsgezinde Gemeente Ouddorp
Dorpstienden 3 | 3253 AS Ouddorp | www.doopsgezindouddorp.nl

Orde van dienst
Indien mogelijk zingen we het aanvangslied staande en nemen plaats na votum en groet
Ochtenddienst
Kerkenraadslid: Ben Scholten
Musicus: Jan de Wit

Avonddienst
Kerkenraadslid: Ben Scholten
Musicus: Jan Teeuw

Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen
Aanvangspsalm: PS 63:1,3
Votum en groet
Kinderlied:* HH 691
Morgengebed
Zingen: JDH 80
Zingen: OPW 425
Schriftlezing: Psalm 63 (NBV)
Verkondiging
Zingen: SELA10 5
Dankgebed en voorbeden
Collecte** (bij de uitgang)
Slotzang: OPW 774
Zegen
Muziek na de dienst

Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen
Aanvangspsalm: PS 62:4,5,6,7
Votum en groet
Zingen: JDH 970 (2x)
Inleiding op de dienst
Zingen: PS 107:1,7,8
Avondgebed
Schriftlezing (HSV): Ruth 1:12-17,
2:1-3, 2:15-18, 3:1-5, 4,6-13,
Mattheus 1:1-6
Zingen: GEZ 250:1,4,5
Verkondiging
Zingen: JDH 650:1
Zingen: OPW 687
Dankgebed en voorbeden
Zingen: NLB 1006
Collecte** (bij de uitgang)
Slotzang: DGO 29
Zegen
Muziek na de dienst

*Na het zingen van het kinderlied gaan de kinderen
van 4-12 jaar naar hun eigen kinderdienst.
** De tweede collecte in de ochtenddienst is bestemd voor mensen in
Oost-Afrika die lijden door de droogte en soms moeten vluchten.
Meer informatie volgt verder in de weekbrief.
**Digitale collecte:
U kunt uw offeranden overmaken naar rekeningnummer:
Doopsgezinde Gemeente Ouddorp,
NL 13 RABO 035 12 64 272 o.v.v. collectegelden.
Of scan de QR-code hiernaast.
“Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien
en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.”
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Agenda
Zondag 19 juni
09.30 uur Dhr. H. Pollema
18.30 uur Br. E. Voogd
Maandag 20 juni
13.00 uur Gebedsgroep
Dinsdag 21 juni
09.00 uur Open kerk
Woensdag 22 juni

Deadline kopij perspectief
Donderdag 23 juni
Vrijdag 24 juni
Zaterdag 25 juni
Zondag 26 juni
09.30 uur Ds. T. Koelewijn
18.30 uur Ds. J. Smink

Gebed gevraagd voor:
Vandaag 19-06 - In de ochtenddienst gaat dhr. H. Pollema voor. Hij is werkzaam in
de hulpverlening, deels voor een werkgever, deels voor zijn eigen praktijk voor
relatie en gezinsproblematiek. In de avonddienst gaat voor br. Edwin Voogd.
SAMENDIENST 26 juni - 26 juni is de laatste SAMENDIENST van het kerkelijk
seizoen. In de zomermaanden houden we reguliere erediensten. Tijdens de
SAMENDIENST van 26 juni willen we jou en u de gelegenheid geven om zelf
gebeds- en/of dankpunten aan te dragen. Deze gebedspunten zullen meegenomen
worden tijdens het morgengebed en het dankgebed. Waarvoor heb jij gebed nodig?
Waar ben jij dankbaar voor? Zo willen we SAMEN biddend en dankend in gebed
gaan tot onze God. De gebedspunten kun je doorgeven via het invulformulier op de
site. Komende zondag 19 juni zal er op de tafel bij de ingang een inleverdoos staan
als u liever uw gebeds- en/of dankpunten op papier inlevert. We zien jou en u graag
de 26e juni om 11:00 uur in de SAMENDIENST. Wees van harte welkom en nodig
ook anderen uit!
Bedankt! - We willen jullie bedanken voor alle gebeden, kaarten en cadeautjes voor
Elizabeth na het ongeval. Ze is blij dat ze uit het gips is en korte afstanden kan lopen.
Haar verdere revalidatie zal nog een tijd in beslag nemen. Een aantal keer per
maand gaan we naar het Sophia kinderziekenhuis i.v.m. het uitwendig en inwendig
letsel. Zolang ze in de groei is zal ze daar begeleid worden. Elk kaartje gaf haar
afleiding en een glimlach voor de dag! Elk gebed heeft haar en ons kracht gegeven in
deze zorgvolle tijd. Hartelijke groetjes, Elizabeth, haar ouders en broers.
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Tweede collecte- De opbrengst zal bij hen komen via stichting ZOA. Als door
droogte jaar na jaar je oogst mislukt, dan moet je wel weg om te overleven. Steeds
meer mensen moeten vluchten voor de gevolgen van klimaatverandering. Als kerk
kunt u helpen om kwetsbare mensen weerbaar te maken. Met uw steun kunnen we
mensen helpen om weerbaarder te worden tegen de gevolgen van klimaatverandering. ZOA werkt hieraan in landen als Ethiopië, Sudan en Irak. Met de lokale
bevolking bedenken we aanpassingen in de wijze van landbouw, veeteelt en visserij.
We investeren in slimme manieren om het beschikbare water optimaal te benutten.
En we helpen bij het creëren van nieuwe, duurzame 'groene banen'. Meer
informatie: www.zoa.nl
Bedankje - Wij willen graag iedereen bedanken voor alle bemoedigende kaarten,
appjes en telefoontjes die we vanuit de gemeente mogen ontvangen. Het doet ons
goed te weten dat er zo met ons wordt meegeleefd en voor ons wordt gebeden.
Gisteren is de eerste chemokuur begonnen dus we zullen elkaar helaas nog niet
persoonlijk kunnen ontmoeten. Corrie & Henk Verweij
Afscheid Piet Westhoeve – Zondagavond 26 juni komt er aan een lange en
gewaardeerde samenwerking een eind, want dan neemt Piet Westhoeve ofﬁcieel
afscheid als organist/pianist in dienst van de gemeente. Begonnen op zondag
Trinitatis in het jaar 1996, begeleidde hij 26 jaar vrijwel wekelijks de samenzang in
de zondagse erediensten met zorgvuldig gekozen klavierspel, altijd in een prachtige
uitvoering. Daarnaast waren er de uitvaart- en huwelijksdiensten, waarbij Piet
steeds een passende muzikale en persoonlijke benadering wist te vinden om bij te
dragen aan de sfeer en betekenis van het bijzondere moment. Bij de vele andere
bijzondere diensten door de jaren heen, onder andere op de christelijke feestdagen,
werkte Piet veelvuldig samen met andere musici om de lofzang extra feestelijk te
laten klinken. Ook voor de meditatieve intermezzo’s, alleen of samen met anderen
uitgevoerd, is Piet steeds veel waardering ten deel gevallen. We zijn Piet veel dank
verschuldigd voor alles wat hij gedaan heeft in de gemeente en zullen zijn muzikale
talent zeer gaan missen. Piet neemt niet alleen afscheid van ons als Doopsgezinde
Gemeente, maar heeft vorige week ook in de Exodus Gemeente van Middelharnis
zijn laatste dienst gespeeld. Na 50 jaar kerkorganist te zijn geweest zet Piet nu een
punt achter dit onderdeel van zijn werkzame leven. Bij deze van harte uitgenodigd
en opgeroepen om met uw aanwezigheid uitdrukking te geven aan uw
betrokkenheid bij het afscheid van een begenadigd musicus
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Ochtenddienst
PS 63:1
Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat,
naar U, Heer, strekt zich mijn verlangen.
Mijn hart wil niets dan U ontvangen,
die leven zijt en leven laat.
O Heer, mijn ziel en zinnen smachten
en dorsten naar U in een land,
waarop de zon verzengend brandt, schenk Gij mijn leven nieuwe krachten.
PS 63:3
Wanneer ik wakend in de nacht mijn geest bij U, Heer, laat vertoeven,
dan mag ik weer uw goedheid proeven; uw hulp wordt nooit vergeefs verwacht.
Waar zich uw vleugels breed ontvouwden, zing ik mij van mijn zorgen vrij.
Mijn ziel, Heer, is U zeer nabij, door uw hand word ik vastgehouden.
HH 691
Vertel het aan de mensen wie liefde heeft: Jezus!
Vertel het aan de mensen wie vrede geeft: Jezus!
Vertel het aan de mensen dat Jezus leeft, vertel het aan de mensen.
Want iedereen moet weten wie liefde heeft: Jezus!
Want iedereen moet weten wie vrede geeft: Jezus!
Want iedereen moet weten dat Jezus leeft. Iedereen moet weten.
JDH 80
Elk uur, elk ogenblik Steun ik op U;
Uw woord alleen, o Heer Vertroost mij nu.
Refrein:
Mijn ziel heeft U van node, Elk uur, elk ogenblik!
O, zegen mij, mijn Heiland! Tot u kom ik!
Mijn ziel behoeft Uw hulp In vreugd' en pijn;
Wil elke dag, o Heer, Nabij mij zijn. (refrein)
Leer mij Uw wil te doen Steeds meer en meer;
Wil aan mijn ziel Uw woord Vervullen, Heer! (refrein)
Mijn ziel zucht steeds naar U, O heilig God!
Ik ben Uw eigendom, Volzalig lot! (refrein)
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OPW 425
INSTRUMENTAAL
Er is geen grens
aan de liefde van Jezus.
Zijn gunstbewijzen houden nooit op.
Zij zijn nieuw elke morgen,
nieuw elke morgen.
Groot is uw trouw, o Heer, mijn God.
Groot is uw trouw, o Heer.
Er is geen grens
aan de liefde van Jezus.
Zijn gunstbewijzen houden nooit op.
Zij zijn nieuw elke morgen,
nieuw elke morgen.
Groot is uw trouw, o Heer, mijn God.
Groot is uw trouw, o Heer.
Zij zijn nieuw elke morgen,
nieuw elke morgen.
Groot is uw trouw, o Heer, mijn God.
Groot is uw trouw, o Heer, mijn God.
Groot is uw trouw, o Heer.
SELA 10 5
Heer, uw wegen zijn zo vaak verborgen.
Is er iemand die U nog begrijpt?
Zoveel vragen blijven onbeantwoord,
zelfs al bid ik ze de hele tijd.
Heer, in U heb ik mijzelf gevonden.
Zonder U bestaat er ook geen mij.
Heer, waarom laat U uzelf niet vinden?
Als U weg bent, dan is alles kwijt.
U bent liefde, ook als U ver weg lijkt.
U bent goed, al grijpt U soms niet in.
U bent hier, omarmt mij in mijn twijfel,
ook wanneer ik U niet vind.
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INSTRUMENTAAL
Help mij bidden als de hemel stil blijft.
Leer mij U te vinden in uw Woord.
Laat mij zien dat, boven mijn begrijpen,
U dichtbij bent en mijn vragen hoort.
U bent liefde, ook als U ver weg lijkt.
U bent goed, al grijpt U soms niet in.
U bent hier, omarmt mij in mijn twijfel,
ook wanneer ik U niet vind.
Hoor mij aan, laat niet los.
Kom mij toch te hulp.
Hoor mij aan, laat niet los.
Kom mij toch te hulp.
OPW 774
Ik verlang naar Jezus;
kostbaar Lam, dat stierf voor mij.
Aan het kruis droeg Hij mijn schuld,
met zijn bloed kocht Hij mij vrij.
Ik verlang naar Jezus;
o mijn ziel, verhef zijn naam.
Ooit droeg Hij de doornenkrans,
nu de overwinnaarskroon.
Hij verdient ontzag en eerbied;
alle glorie voor zijn naam!
Hij alleen verdient de hoogste eer;
Hij, die heerst in eeuwigheid.
Ik verlang naar Jezus;
alles zucht, tot aan die dag
dat de aarde vol zal zijn
van de glorie van uw naam.
U verdient ontzag en eerbied;
alle glorie voor uw naam!
U alleen verdient de hoogste eer;
U, die heerst in eeuwigheid.
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U bent eindeloos mooi.
U bent eindeloos mooi.
Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit:
Heer, U bent oneindig mooi.

(
(
(
(4x)

U verdient ontzag en eerbied;
alle glorie voor uw naam!
U alleen verdient de hoogste eer;
U, die heerst in eeuwigheid.
U bent eindeloos mooi.
U bent eindeloos mooi.
Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit:
Heer, U bent oneindig mooi.

(
(
(
(2x)

Ik verlang naar Jezus;
kostbaar Lam, dat stierf voor mij.
Heel mijn leven geef ik U;
Heer, laat dat mijn offer zijn.
Avonddienst
PS 62:4
Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer,
Hij immers schenkt u altijd weer
zijn heil, - op Hem toch kunt gij bouwen.
Wankel dan niet, want Hij staat vast,
Hij is, ook als het onheil wast,
uw rots, uw enige vertrouwen.
PS 62:5
Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots,
mijn naam rust in de schutse Gods.
O volk, uw God laat u niet vallen.
Als gij voor Hem uw hart uitstort,
vertrouw dat gij gezegend wordt:
God is een schuilplaats voor ons allen.
PS 62:6
Zet nooit uw hart op geld of goed,
zie toe dat gij geen onrecht doet,
want alle macht is snel vervlogen.
't Zij hoog of laag, 't zij arm of rijk,
gij zijt een ademtocht gelijk,lucht, in een weegschaal afgewogen.
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PS 62:7
God stelde eens voor al zijn woord,
tot tweemaal toe heb ik 't gehoord, nu weet ik, dat Hij alle macht heeft.
Maar ook dat Gij genadig zijt,
o Here, die uw volk bevrijdt
en elk vergeldt wat hij betracht heeft.
JDH 970 (2x)
'k Stel mijn vertrouwen
op de Heer mijn God.
Want in Zijn hand
ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief,
Zijn vrede woont in mij.
'k Zie naar Hem op en 'k weet:
Hij is mij steeds nabij.
PS 107:1
Gods goedheid houdt ons staande
zolang de wereld staat!
Houdt dan de lofzang gaande
voor God die leven laat.
Al wie, door Hem bevrijd
uit ongastvrije streken,
naar huis werd heengeleid,
zal van zijn liefde spreken.
PS 107:7
Laat ons nu voor den HERE
zijn goedertierenheid
toezingen en vereren
de God die ons bevrijdt.
Want wie zijn hulp verlangt,
Hem aanroept in gebeden,
verlost Hij uit de angst
en leidt Hij tot den vrede.
PS 107:8
En gij, ontrouwe dwazen,
die lijdt door eigen schuld,
wordt de bazuin geblazen
aan 't eind van Gods geduld,
dan schreeuwt gij tot den HEER,
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dat Hij u zal genezen
en dat zijn woord u weer
ten levenslicht zal wezen.
GEZ 250:1
Kom, Heilge Geest, Gij vogel Gods,
daal neder waar Gij wordt verwacht.
Verschijn, Lichtengel, in de nacht
van onze geest, verward en trots.
GEZ 250:4
Hoor, Heilge Geest, wij roepen U!
Kom, wees aanwezig in het woord;
wek onze geest, opdat hij hoort,
wek ons tot leven, hier en nu.
GEZ 250:5
O Heilge Geest, wij zijn verblijd:
Gij immers, eeuwig ondoorgrond,
legt zelf dit lied ons in de mond,
ten teken dat Gij bij ons zijt.
JDH 650:1
Jezus, ga ons voor
op het levensspoor!
Wij als Uw getrouwe leden volgen
U op al Uw schreden.
Voer ons aan Uw
hand tot in 't Vaderland.
OPW 687
Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan;
troost mij dan liefdevol
en moedig mij weer aan.
Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
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Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is;
leid mij dan op uw weg,
de weg die eeuwig is.
INSTRUMENTAAL
Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan;
spreek door uw woord en Geest
mijn hart en leven aan.
INSTRUMENTAAL
Heer, toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef;
toon mij dat Christus
heel mijn weg gelopen heeft,
toon mij dat Christus
heel mijn weg gelopen heeft.
NLB 1006
Onze Vader in de hemel,
U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten:
zoals U is er maar één.
Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn,
in uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien kan zijn.
Help ons samen goed te leven
en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten
tot de honger is gestild.
En vergeef ons wat we fout doen,
net als wij niet blijven staan
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bij de fouten van een ander,
maar weer samen verder gaan.
Help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen,
dat we goed zijn voor elkaar.
Onze Vader, wij geloven,
dat U onze wereld leidt.
Met uw licht helpt U ons verder.
Hier en nu en straks. Altijd.
Amen. Amen.
DGO 029
Ik voel de winden Gods vandaag;
Vandaag hijs ik het zeil.
Gehavend is 't en zwaar van schuim,
Maar 'k hijs 't en hoop op heil!
Want Christus zelf, als stille gast
Reist in mijn scheepje mee.
Op Zijn bevel durf 'k uit te gaan
Op wilde, hoge zee!
De tranen, die ik heb geweend,
Zijn door Gods wind gedroogd;
Ik denk niet meer aan wat voorheen
Vergeefs ik heb gepoogd.
Maar met vernieuwde levensmoed
Neem ik een vast besluit:
Ik voel de winden Gods vandaag
En zeil de haven uit!
O, laat mij nooit vergeten, Heer
Hoe Gij Uw liefde toont.
Doe mij bedenken, hoe Gij wreed
Met doornen werd gekroond.
En, wijze Loods, als ik het waag
En weer mijn zeilen hijs,
Nu 'k voel de winden Gods vandaag…
Leid Gij mij op mijn reis!
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